
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เรื่อง  การใหทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565
__________________________________________________________

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการผลิตและการจัดสรรทุนบทเรียน

ออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses รวมถึงกําหนดคาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินบทเรียน

ออนไลน อาศัยอํานาจตามความในขอ 6 และขอ 8 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการผลิต

บทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตบทเรียน

ออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน คราวการประชุมครั้งท่ี 1 ประจําปงบประมาณ 2565  เมื่อวันที่ 8

พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศ ดังนี้

ขอ 1  ประกาศน้ีเรยีกวา "ประกาศมหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม เร่ือง การใหทนุสนบัสนนุการจดัทําบท

เรยีนออนไลน บนระบบ NPRU Online Courses ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564"

ขอ 2  ประกาศน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ 3  ในประกาศนี้

"มหาวิทยาลัย" หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการผลิตบทเรียนออนไลนที่ใชในการเรียนการสอน

"อาจารยประจํา" หมายความวา ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไดแก

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และอาจารย รวมถึงบุคลากรสัญญาจางทั้งชาวไทยและ

ชาวตางประเทศท่ีทําหนาท่ีจัดการเรียนการสอน

"ระบบ NPRU Online Courses" หมายความวา ระบบบรหิารการจดัการเรยีนการสอนออนไลนของ

มหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม

ขอ 4  เง่ือนไขของการรับทุน

(1) รายวิชาที่ขอรับทุนตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 2 หนวยกิต

(2) ผูรับทุนตองเปนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยซึ่งผานการทดลองการปฏิบัติราชการแลว และไมอยู

ในระหวางการลาศึกษาตอแบบเต็มเวลา

(3) ผูขอรับทุนสามารถสมัครรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลน ไดไมเกิน 1 รายวิชา ตอ

ปงบประมาณ

(4) ผูขอรับทุนตองไมเคยไดรับทุนสนับสนุนการจัดทําบทเรียนออนไลนในรายวิชาเดียวกันกับที่เสนอ

ขอรับทุน

(5) ผูขอรับทุนตองเขารวมกิจกรรม และปฏิบัติตามคําสั่งและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
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(6) ผูขอรับทุนตองจัดทําวิดีโอประกอบการเรียนการสอนโดยใชเสียงบรรยายของตนเอง

(7) ผูขอรบัทุนตองยนิยอมใหมหาวทิยาลัยเผยแพรบทเรยีนออนไลนท่ีเสนอขอรับทนุตอสาธารณะ

(8) ลขิสทิธ์ิของบทเรยีนออนไลนดงักลาวเปนของมหาวทิยาลยัรวมกบัเจาของผลงาน ทัง้นี ้ผูรับทนุตองลง
นามในหนังสือรับรองวาบทเรียนออนไลนที่ไดจัดทําข้ึนมิไดมีการละเมิดลิขสิทธิ์จากเจาของผลงาน หากภายหลัง
ตรวจสอบพบวามกีารละเมดิลิขสิทธิแ์ละพบความเสยีหายจากการกระทําดงักลาว ผูรับทนุจะตองรบัผดิแตเพยีงผู
เดยีว

 ขอ 5  ข้ันตอนการขอรับทุน

(1) ใหผูขอรบัทุนสงใบสมัครขอรบัทุนพรอมแนบหลักฐานตวัอยางการจดัทําบทเรยีนออนไลนตอสํานัก

คอมพิวเตอร ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2565 เพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ดังน้ี

(ก) แบบฟอรมแจงความประสงคขอรับทุนบทเรียนออนไลน

(ข) มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาที่นําเสนอขอรับทุน

(ค) หลักฐานการจัดทําบทเรียนออนไลนในระบบ NPRU Online Courses บทที่ 1 ซึ่ง

สอดคลองกับ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชานั้น โดยหลักฐานดังกลาวตองประกอบดวย

(ค.1) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลนําเสนอ (PowerPoint Presentation)

โดยใชแผนแบบ (Template) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูรับทุนสามารถดาวนโหลดแผนแบบ (Template) ไดที่

เว็บไซต (http://cic.npru.ac.th/lms) และ

(ค.2) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลวิดีโอ ซึ่งประกอบดวยขอกําหนด ดังน้ี

(ค.2.1) การนําเสนอเนื้อหาในวิดีโอทุกวิดีโอ จะตองมีภาพผูบรรยายพรอม

เสียงของผูบรรยายรวมอยูดวย โดยสามารถเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับเนื้อได ดังน้ี

(ค.2.1.1)  อาจารย+ฉากเสมือน (มี Infographicภาพ หรือ วิดีโอ

ประกอบเต็มหนาจอ)

(ค.2.1.2)  สัมภาษณ พูดคุยอภิปราย

(ค.2.1.3)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

(ค.2.1.4)  สาธิต  หรือ สถานการณจําลอง

(ค.2.1.5)  ถายทําในสถานท่ีจริง หรือ ลงพื้นที่

(ค.2.2) มีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยตอนตนและตอนทายของวิดีโอ

และใหปรากฏขึ้นมุมขวาบนเปนระยะระหวางการนําเสนอเนื้อหา โดยผูรับทุนสามารถดาวนโหลดตรา

สัญลักษณของมหาวิทยาลัยไดท่ีเว็บไซต (http://cic.npru.ac.th/lms) 

(ค.2.3) มีคุณภาพคมชัด ตามมาตรฐานสากลในระดับไมนอยกวา HD

(ขนาดไมนอยกวา 1280x720 พิกเซล) อัตราสวน 16:9 

(ค.2.4) ระดับเสียงในวิดีทัศนตองมีความดังอยางสมํ่าเสมอ และเสียงดัง

เทากันทุกคลิป ใชเสียงระบบ Stereo ท่ีมีความดังเทียบเทา Official ใน Youtube ไมมีเสียงอื่นรบกวน

(Noise) เสียงดนตรีประกอบไมดังเกินจนรบกวนเสียงบรรยาย และ
 (ค.3) แบบทดสอบ หรือแบบฝกทักษะ หรืองานที่มอบหมายแตละบทเรียน
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(2) ผูขอรับทุนจะตองเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําบทเรียนออนไลน ตามวันเวลาที่สํานัก

คอมพิวเตอรกําหนดเพ่ือรับทราบเง่ือนไขและหลักเกณฑในการพัฒนารายวิชา 

(3) ผูผานการคัดเลือกตองสงผลงานบทเรียนออนไลน พรอมแนบหลักฐานการจัดทําบทเรียนออนไลน

ตอสํานักคอมพิวเตอร โดยระยะเวลาในการสงผลงานใหเปนไปตามท่ีสํานักคอมพิวเตอรกําหนด เพื่อเขารับการ

ประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง ดังนี ้

(ก) แบบฟอรมขอสงผลงานบทเรียนออนไลนเพ่ือขอรับทุน 

(ข) มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาที่นําเสนอขอรับทุน 

(ค) บทเรียนออนไลน ในแผนบันทึกขอมูล (CD) จํานวน 1 แผน  

(ง) หลักฐานการจัดทําบทเรียนออนไลนในระบบ NPRU Online Courses

(4) บทเรียนออนไลนที่เสนอเพ่ือขอรับทุนและถูกจัดเก็บในระบบNPRU Online Courses ตอง

ประกอบดวย 

(ก) มคอ.3 หรือ มคอ. 4 

(ข) แนวการสอน 

(ค) ตองมีเนื้อหาครบถวนท้ังรายวิชา สอดคลองกับคําอธิบายรายวิชาและครอบคลุมเนื้อหา

ตามท่ีปรากฏในแบบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ของรายวิชาดังกลาว โดยการนําเสนอบทเรียนแตละบทตองประกอบ

ดวย 

(ค.1) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลนําเสนอ (PowerPoint Presentation)

โดยใชแผนแบบ (Template) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผูรับทุนสามารถดาวนโหลดแผนแบบ (Template) ไดที่

เว็บไซต (http://cic.npru.ac.th/lms) และ

(ค.2) บทเรียนซึ่งจัดทําในรูปแบบของไฟลวิดีโอ ซึ่งประกอบดวยขอกําหนด ดังน้ี

(ค.2.1) การนําเสนอเนื้อหาในวิดีโอทุกวิดีโอ จะตองมีภาพผูบรรยายพรอม

เสียงของผูบรรยายรวมอยูดวย โดยสามารถเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับเนื้อได ดังนี้

(ค.2.1.1)  อาจารย+ฉากเสมือน (มี Infographicภาพ หรือ วิดีโอ

ประกอบเต็มหนาจอ)

(ค.2.1.2)  สัมภาษณ พูดคุยอภิปราย

(ค.2.1.3)  ภาพเคลื่อนไหว (Animation)

(ค.2.1.4)  สาธิต  หรือ สถานการณจําลอง

(ค.2.1.5)  ถายทําในสถานท่ีจริง หรือ ลงพื้นที่

(ค.2.2) มีตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัยตอนตนและตอนทายของวิดีโอ

และใหปรากฏขึ้นมุมขวาบนเปนระยะระหวางการนําเสนอเนื้อหา โดยผูรับทุนสามารถดาวนโหลดตรา

สัญลักษณของมหาวิทยาลัยไดท่ีเว็บไซต (http://cic.npru.ac.th/lms) 

(ค.2.3) มีคุณภาพคมชัด ตามมาตรฐานสากลในระดับไมนอยกวา HD

(ขนาดไมนอยกวา 1280x720 พิกเซล) อัตราสวน 16:9 
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(ค.2.4) ระดับเสียงในวิดีทัศนตองมีความดังอยางสมํ่าเสมอ และเสียงดังเทา
กันทุกคลิป ใชเสียงระบบ Stereo ท่ีมีความดังเทียบเทาOfficial ใน Youtube ไมมีเสียงอื่นรบกวน (Noise)
เสียงดนตรีประกอบไมดังเกินจนรบกวนเสียงบรรยาย และ 

 
(ค.3) แบบทดสอบ หรือแบบฝกทักษะ หรืองานที่มอบหมายแตละบทเรียน

 (5) ผูรับทุนตองปรับปรุงแกไขผลงานบทเรียนออนไลนตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและสงผลงาน

บทเรียนออนไลนฉบับปรับปรุงแกไขดังกลาว ในรูปแบบของแผนบันทึกขอมูล (CD) จํานวน 1 แผน พรอมแนบ

รายงานสรุปผลการปรับปรุงแกไขบทเรียนออนไลนในระบบ NPRU Online Courses ตอสํานักคอมพิวเตอร

ภายใน 20 วันนับแตวันที่ไดรับการแจงผลการประเมินคุณภาพ 

(6) เมื่อคณะกรรมการเห็นชอบการปรับปรุงแกไขผลงานบทเรียนออนไลนดังกลาวแลว สํานัก

คอมพิวเตอรจะดําเนินการจัดสรรเงินทุนสนับสนุนตามอัตราท่ีกําหนดไวในประกาศนี ้

ขอ 6 ทุนสนับสนุนผูเขารวมโครงการผลิตบทเรียนออนไลน 

(1) บทเรียนออนไลนที่มีรูปแบบเปนไฟลวิดีโอบันทึกการสอน และไฟลนําเสนอ (PowerPoint

Presentation) หรืออยูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซึ่งมีเนื้อหาและการบรรยายเปนภาษา

ไทยทุกบทเรียน ใหเงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 15,000 บาท 

(2) บทเรียนออนไลนที่มีรูปแบบเปนไฟลวิดีโอบันทึกการสอน และไฟลนําเสนอ (PowerPoint

Presentation) หรืออยูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซึ่งมีเน้ือหาเปนภาษาอังกฤษและการ

บรรยายเปนภาษาไทยทุกบทเรียน ใหเงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 17,000 บาท 

(3) บทเรียนออนไลนท่ีมีรูปแบบเปนไฟลวิดีโอบันทึกการสอน และไฟลนําเสนอ (PowerPoint

Presentation) หรืออยูในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) ซึ่งมีเน้ือหาและการบรรยายเปนภาษา

อังกฤษทุกบทเรียน ใหเงินทุนสนับสนุนรายวิชาละ 22,000 บาท 

ขอ7 การประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน มีรายละเอียด ดังนี ้

(1) การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิและการประเมินคุณภาพบทเรียนออนไลน

(ก) ใหมีผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลงานบทเรียนออนไลน รายวิชาละ 3 ทาน โดยใหมีผูทรง

คุณวุฒิภายนอก อยางนอย 1 ทาน

(ข) ผูทรงคุณวุฒิตองเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย ปริญญา

เอก หรือเปนผูเช่ียวชาญที่มีประสบการณ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น หรือมีความเกี่ยวของสัมพันธกับ

สาขาวิชานั้น โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

(ค) บทเรียนออนไลนตองผานการประเมินคุณภาพจากผูทรงคุณวุฒิเปนเอกฉันท โดยมี

คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวารอยละ 60 จึงถือไดวาผานเกณฑการประเมิน
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(2) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิภายใน

(ก) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเปนภาษาไทย รายวิชาละ 1,000 บาท ตอ

คน 

(ข) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษและวิดีโอบรรยายเปนภาษาไทย รายวิชา

ละ 1,500 บาท ตอคน 

(ค) บทเรียนออนไลนที่มีเนื้อหาและวิดีโอบรรยายเปนภาษาอังกฤษ รายวิชาละ 2,000 บาท

ตอคน 

ขอ 8 การยกเลิกทุน 

(1) ในกรณีท่ีผูรับทุนไมเขารับการอบรมตามขอ 5(2) ใหยกเลิกการใหทุนสนับสนุนในปงบ ประมาณ

น้ัน 

(2) ในกรณีที่ผูรับทุนขอยกเลิกทุนโดยไมมีเหตุอันควร จะไมสามารถสมัครรับทุนในระยะเวลา 2

ปงบประมาณถัดไปได

(3) ในกรณีท่ีผูรับทุนปรับแกไขผลงานจํานวน2 ครั้งตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ แตผูทรงคุณวุฒิ

ยังเห็นวาผลงานยังไมสมบูรณ ใหคณะกรรมการพิจารณายกเลิกการใหทุนสนับสนุนในปงบประมาณนั้น

(4) ในกรณีท่ีผูรับทุนไมปรับแกไขผลงานตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลาตามขอ  5

(5) ใหคณะกรรมการพิจารณายกเลิกการใหทุนสนับสนุนในปงบประมาณน้ัน 

ขอ 9 มติของคณะกรรมการ ใหถือเปนที่สุด 

 ประกาศ ณ  วันที่  19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

(รองศาสตราจารย ดร. พัชรศักดิ์ อาลัย)
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